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 چكيده

و  پذیری مواد مغتذی  گوار  ،  اوصیا  الشه،ها بر عملکرد زمان آن هم ةو استفاد ک   وراکی گلوباسید، گرین  های کننده اسیدی ثرا
مخلتوط هتر دو    500وزة سویة تجاری کتاب  ر گوشتی یک ةجوجقععه  128 با استفاده ازهای گوشتی  وجهج  میکروبی ایلئو  جمعیت

تیمارهتای آزمایشتی    قععه پرنده در هر تکترار بررستی شتد.   چهار تکرار و هشت  ،چهار تیمار جنس در قال  طرحی کامالً تاادفی با
درصتد   085/0+  شتاهد  ةجیتر و  کت   درصتد گترین   035/0+  شتاهد  ةجیر درصد گلوباسید، 085/0+  شاهد ةجیر ،ة شاهدجیر شامل
 اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد،  اوصیا  الشه و جمعیتت میکروبتی معنتادار نبتود و    ک  بودند.  درصد گرین035/0 + باسیدگلو

کت  و   کننتدة گترین   حتاوی مخلتوط دو نتوع استیدی     آلی و پروتئین در تیمار ة شک، ماد ةماد ظاهریپذیری  بیشترین مقدار گوار 
کت  و گلوباستید    های گرین کننده بر اساس نتاین این معالعه، استفاده از مخلوط اسیدی ده شد.مشاهگلوباسید در مقایسه با تیمار شاهد 

 های گوشتی مفید است. کردن مار   وراک در جوجه و تا حدودی کم آلی و پروتئین  ا  ة شک، ماد ةمادپذیری  با بهبود گوار 

 مواد مغذی. پذیری گوار  رشد، گوشتی، عملکردهای  میکروبی، جوجه جمعیت،  ة  وراکیکنند اسیدی ها: واژه كلید
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 مقدمه

از  و هتا  گوشت سفید بر ستالمت انستان  مار  آثار مابت 

عوامتل  از آن در مقایسه با گوشت قرمز،  کمترقیمت طرفی 

در  .مختلتف استت   گرایش به گوشت سفید در جوامعمهم 

یکتی از  هتای جیترة غتذایی     کننتده  های ا یتر استیدی   سال

هتای   محترک  و جایگزین های  وراکی ترین مکمل برجسته

نشتان  [ محققتان  4ستت ] ها بیوتیتک  آور و آنتتی  رشد زیتان 

مانند اسید استتیک، استید    جیرههای  کننده  د که اسیدیان دهدا

یک، اسید بوتیریک، اسید سیتریک، اسید فرمیک، اسید ئبنزو

فوماریک، اسید الکتیک، اسید پروپیونیک و اسید ستوربیک  

های  ترشح آنزیمش اسیدیتة دستگاه گوار ، تحریک با کاه

جلتتتوگیری از استتتتقرار  مغتتتذی،متتتواد  ةهیدرولیزکننتتتد

بتا میزبتان بترای    ها  باکتریهای مضر، کاهش رقابت  باکتری

ناشتتی از  یتمتتواد مغتتذی و کتتاهش ستتم بتته دسترستتی 

هتا و آمتونیم موجت      های باکتریتایی ماننتد آمتین    متابولیت

متواد مغتذی و کتاهش     پتذیری و جتذب   افزایش گتوار  

 [.2شود ] میای  های روده بیماری

در جایگتتاه  جیتترههتتای  کننتتده استتیدی ةتفتتاو  عمتتد

اثرگتتذاری در دستتتگاه گتتوار  و ترکیتت  استتیدهای آلتتی 

،  با توجه بته اطالعتا  موجتود   [. 14] هاست آنموجود در 

ستا ت شترکت گلوباستید کشتور     ) کنندة گلوباسید اسیدی

شتامل   -ن دستتگاه گتوار   هتای آغتازی   در بخشفرانسه( 

فعالیتت استیدی دارد و    -معتده و ستنگدان   دان، پتیش  چینه

ترکیبی از اسید فرمیک، اسید پروپیونیک، استید الکتیتک و   

کت    گترین  ةکننتد  استیدی ، در حالی کته  اسید استیک است

استتید بوتیریتتک  ستتا ت شتترکت گتتریین کتت  بلژیتتک()

وری نتوین در سته مرحلته    اکته بتا فنت    استشده  محافظت

کند و پس  افظت شده است و به آسانی از معده عبور میمح

تدرین  های صفراوی به و نمک لوزالمعدهثیر آنزیم لیااز أاز ت

 دارکتردن  شتود و پوشتش   جذب میهضم و ساس در روده 

ای برای محافظت در برابر دستگاه گوار  حیوان  ، شیوهآن

دة کنن یهای قبلی تنها اثر یک نوع اسید در بیشتر یافته. است

زمان ترکیبتی   های گوشتی بررسی شده و هم بر جوجه جیره

معالعه های گوشتی  بر جوجه کنندة جیره  یاز چند نوع اسید

 تاص،   یکه ممکن است استید  در حالی[، 9]است  نشده

 باکتری اثر بگذارد و بر دیگری اثر نگتذارد نوع تنها بر یک 

نتتوع ثیر دو أتتتبررستتی ایتتن پتتژوهش   هتتد  از. [12]

، رشتد  هتا بتر عملکترد    و نیز مخلوط آنجیره  ةنندک اسیدی

 و جمعیتت  پذیری متواد مغتذی   گوار   اوصیا  الشه،

 بود.های گوشتی  میکروبی ایلئو  جوجه

 

 ها مواد و روش

 ةستوی  ةروز گوشتی یتک  ةجوجقععه  200در این پژوهش 

بتا میتانگین وزن   )مخلوط هر دو جنس(  500کاب تجاری 

ة نخستتت بته تمتتامی  تت هف  ریتداری شتتد. در  گتر   2±49

هتا   ، جوجته اول ةدر پایان هفتت . شد دادهپایه  ةجیرپرندگان 

ة ستالم در قالت  طرحتی    جوجت قععه  128 تعداد ن ویوزت

کامالً تاادفی با چهار تیمار، چهار تکترار و هشتت قععته    

 .1 تیمارهتای آزمایشتی عبتار  بتود از     پرنده استفاده شد.

 + شتاهد  ةجیتر  .2سویا،  ةذر  و کنجال پایةبر  شاهد ةجیر

 درصتد  035/0 + شتاهد  ةجیتر  .3درصد گلوباسید،  085/0

گلوباستید و   درصتد  085/0+  شتاهد  ةجیر .4 و ک  گرین

هتای گلوباستید و    کننتده  استیدی  کت .  گرین درصد 035/0

ک  از شترکت دا  کتاالی نتوین تهتران تتأمین شتد.        گرین

( و پایتانی  روزگتی  21-8ستن  ها برای مراحل رشد ) جیره

 شتدة   توصتیه  متواد مغتذی   در تأمین (روزگی 42-22سن )

 UFFDA افتزار  نر  با استفاده از [7] 500کابتجاری  ةسوی

شترکت   ةتوصیمورد استفاده ) مقادیر .(1)جدول  تنظیم شد

اثر در جیترة   عنوان مادة بی جایگزین پوستة برنن به (سازنده

 شد.شاهد 

هتتا  در ا تیتتار جوجتتهآزاد  صتتور  آب و  تتوراک بتته

ها یکسان بود.  و شرایط محیعی برای تما  گروهداشت قرار
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اعمال  500کاب تجاری  ةنوری معابق استاندارد سوی ةبرنام

  ةدرجتت 32  هتتا روز ورود جوجتتهشتتد. دمتتای ستتالن در  

گراد در هفته تتا   سانتی ةدرج 8/2 میزانگراد بود و به  سانتی

 28گتراد در ستن    ستانتی  ةدرجت  21رسیدن به دمای ثابتت  

 .اهش داده شدروزگی ک

 

 های آزمايشی  جیرهمواد مغذی  . مواد خوراكی و تركیب1جدول 

 اجزای جیره 

 )درصد(

 دورة رشد

 روزگی( 8-21)

 دورة پایانی

 روزگی( 22-42)

 مواد مغذی

 شده در جیره تأمین

 دورة رشد

 روزگی( 8-21)

 دورة پایانی

 روزگی( 22-42)

 وساز انرژی قابل سو ت 30/68 53/63 ذر 

 وکالری در کیلوگر ()کیل

90/3085 40/3179 

 کنجالة سویا

 درصد پروتئین( 3/42)

 02/18 03/19 پروتئین )درصد( 81/24 82/27

 87/0 59/1 کلسیم )درصد( 12/3 00/3 روغن سویا

 44/0 48/0 فسفر فراهم )درصد( 28/1 43/1 فسفا   کلسیم دی

 19/0 19/0 سدیم )درصد( 36/0 21/3 سنگ آهک

 17/1 26/1 آرژنین )درصد( 42/1 36/0 نمک

 12/1 17/1 الیزین )درصد( 10/0 10/0 1مکمل ویتامینی

 82/0 84/0 متیونین+ سیستین )درصد( 10/0 10/0 1مکمل مواد معدنی

DL- 77/0 81/0 تریونین )درصد( 24/0 23/0 متیونین 

L- 25/0 26/0 تریاتوفان )درصد( 15/0 10/0 لیزین هیدروکلراید 

    12/0 12/0 رننپوستة ب

    100 100 مجموع

واحتد   E، 10واحتد بتین المللتی  ویتتامین     D3 ،3000المللتی  ویتتامین    واحد بین A، 7500شامل ویتامین  مورد استفاده هر کیلوگر  مکمل ویتامینی. 1

گتر     میلتی  K ،2گتر   ویتتامین    میلی 5/0 ،فولیک ر   اسیدگ میلی 8/1 ،گر   پیریدوکسین میلی 8 ،گر   پانتوتنیک اسید میلی 3/5 ،ریبوفالوین المللی  بین

 بود. گر  میلی 350 ،کولین   وگر  میلی 24 ،گر   نیاسین میلی 15/0 ،میکروگر   بیوتین B12، 5/12گر   ویتامین  میلی 2 ،تیامین

   وگتر   میلتی  50 ،گتر   روی  میلی 30 ،گر   آهن میلی 6 ،گر   مس میلی 1 ،گر   ید میلی 15/0 ،شامل سلنیم مورد استفاده هر کیلوگر  مکمل معدنی. 2

 بود. میلی گر  80 ،منگنز
 

زنتدة  ماترفی و وزن   ةدر پایان هتر هفتته، مقتدار دانت    

هتر   (گرستنگی  اعمتال ساعت  چهارتا  پرندگان )بعد از سه

گیری و میزان افزایش وزن و ضتری    اندازهواحد آزمایشی 

 42آزمتتایش )ستتن ة در انتهتتای دور .تبتتدیل محاستتبه شتتد

به تااد  انتخاب و  تکرارپرنده از هر قععه یک روزگی(، 

بتورس  معتده،   پتیش  وزن الشه، قل ، جگتر، بعد از کشتار، 

گتتر   1/0بتتا تتترازوی بتتا دقتتت   و طحتتال، ستتیوسیفابر

هتای متذکور    گیری شد. بازده الشه و وزن نسبی اندا  اندازه

گیتری   همنظتور انتداز   بته شد. محاسبه  )نسبت به وزن زنده(

محتویتا    ةجمعیت میکروبی دستگاه گوار  در پایان دور

 ةمتر مانتده بته زایتد    سانتی 1 ةدر فاصل همة پرندگان ایلئو 

هتای   رودهمتر قبل از اتاال ایلئو  به  سانتی 3الی  2مکل تا 

 .جمع آوری شد کور

مقدار دستگاه گوار ،  یکروبیم یتجمع ی شمار برا
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آوری شده از ایلئتو    ی جمعها نمونههر یک از گر  از  5/0

 یدرپ یبار پنوترینت براس برای شش محلول  لیتر میلی 5با 

 100 مقتتدار هتتا و از هتتر کتتدا  از رقتتتستتازی شتتد  یتتقرق

 شتده بتود   یته از قبتل ته  ی کته کشتت  یطمح یرو یکرولیترم

 5/51و یل الکتوباست  برای MRS یط کشتگر  مح 15/67)

 یتتر در یتک ل  اشریشتیاکلی یط کشت مکانکی برای گر  مح

ساعت  24تا  18مد   به ،آب مقعر( کشت داده شد. ساس

ة درجت  37 یکشتت داده در انکوبتاتور بتا دمتا     یهتا  نمونه

شتمار    یرو  چشتم  به ها یو کلن گرفتقرار گراد انتیس

 محاستبه شتد  ( 1ها با استفاده از رابعتة )  یتعداد باکتر .شد

[19.] 

 یتت پل یاز محلول کته رو  یحجم× رقت  (  عکس1)

 ی= تعداد باکتر یتعداد کلن× شد  یختهر

روزگتی و   42 بتادی در ستن   گیری تیتر آنتی برای اندازه

 20ستن  در پس از واکسیناسیون علیته بیمتاری نیوکاستل )   

از استفاده و نمونة  تون  هر قفس  دردو پرنده از ، روزگی(

 g3000 ×دور  های  تون بتا   گرفته شد. نمونهسیاهرگ بال 

 دمتای جتدا و در   ها نتریفیوژ، سر  آنسادقیقه  15 به مد 

  ةنگهداری شد. بترای تهیت  در فریزر گراد  سانتی ةدرج -20

در ی  تون پرنتده   ها نمونهة مرغ تخمگذار، گلبول قرمز تاز

 هتای  ، نمونته ساسشد. آوری  جمع EDTAی دارای ها لوله

شستشو و هر بتار  نرمال  1محلول نمکی بار با  سهشده  تهیه

متایع  شتد.  ستانتریفیوژ   g 1000 ×دور دقیقه بتا  5به مد  

و برداشته نمونه سی  سی 1ة رویی  ارج و از ته لولشفا  

تتا   شتد مخلتوط  نرمتال   1محلتول نمکتی   ستی   ستی  99با 

از  د.یتتدستتت آ درصتتد بتته 1گلبتتول قرمتتز سوساانستتیون 

 انه( دارای  12×8چاهک )ابعاد  96های دارای  میکروپلیت

 50شتد. نخستت،    سازی استتفاده  شکل برای رقیقUحفرة 

چاهتک   12نرمال در هر یک از  1میکرولیتر محلول نمکی 

 50میکروپلیتتت ریختتته شتتد. بتته اولتتین چاهتتک مقتتدار   

میکرولیتر نمونة سر  مورد آزمایش افتزوده شتد و پتس از    

میکرولیتر از چاهک اول برداشته و بته چاهتک    50زدن،  هم

ین سازی تا آ ر همین ترتی ، عمل رقیق دو  ریخته شد. به

 50ها مقتدار   چاهک انجا  شد. ساس، به هر یک از چاهک

( افزوده HI4ژن مهارکنندة هماگلوتیناسیون ) میکرولیتر آنتی

دقیقه در دمای اتا  قرار داده شد. پتس از آن   30مد   و به

درصتد بته هتر یتک از      1میکرولیتر گلبول قرمز  50مقدار 

یشتگاه  دقیقته در دمتای آزما   45مد   ها افزوده و به چاهک

نگهداری شتد. آ ترین چتاهکی کته در آن آگلوتیناستیون      

بادی با کیت االیتزا   گیری تیتر آنتی وجود داشت برای اندازه

 [.3استفاده شد ]

پذیری مواد مغتذی از اکستید    گیری گوار  برای اندازه

درصتد در   3/0( بته غلظتت   ، مرک آلمتان Cr2O3) II کرو 

فاده شتد. در  پرور  استت  ةروز آ ر دور 5مد    وراک به

هتا هماننتد    پایان دوره، محتویا  موجتود در ایلئتو  پرنتده   

بتتترداری در قستتتمت جمعیتتتت میکروبتتتی  رو  نمونتتته

 -20سرعت به فریتزر بتا دمتای     به ها شد. نمونه آوری جمع

گیری مواد مغتذی   منتقل شد. قبل از اندازهگراد  سانتی ةدرج

و  با ر شک، چربی  ا ، پروتئین  ا  و  اکستر(  ة)ماد

تتا   50، در دمتای  ها در آون  أل نمونه[، 24تجزیة تقریبی ]

 12تا  10مد   اتمسفر به -15با فشار  گراد سانتی ةدرج 60

آلتی و   ة شک، ماد ةمادیری پذ گوار . ساعت  شک شد

 [.22] محاسبه شد( 2با استفاده از رابعة ) پروتئین

%مادة مغذی محتویتا   /یرهج %مادة مغذی×)100)(  2)

 -(( یتترهج Cr2O3 %/ محتویتتا  ایلئتتو Cr2O3 %(×) ایلئتتو

 (درصد)یری پذ = گوار 100

 آمتتاری  افتتزار نتتر استتتفاده از بتتا  ی حاصتتلهتتا داده

SAS ها بتا   میانگین و[ 21]تجزیه  3برای مدل  1/9ویرایش

 ةمقایسه شتد. قبتل از تجزیت    رو  میانگین حداقل مربعا 

 .شد آزمونها  دادهتوزیع بودن  واریانس، نرمال

(3 ) yij= µ + ti + eij 
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مشاهدا  مربوط به صفا  متورد   yijکه در این رابعه، 

ی ثتتر  عتتاا eij و اثتتر تیمتتارti  ،میتتانگین کتتل µ ،بررستتی

 ایلئو های مربوط به جمعیت میکروبی  دادهاست.  آزمایشی

در محاستبا  آمتاری منظتور    تعداد کلنی   Log10صور  به

 شد.

 

 و بحث نتايج

، یشتتی بتتر ماتتر   تتوراک روزانتته هتتای آزما ثتتر جیتترها

رشتد، پایتانی و    ةدور وزن روزانه و ضری  تبدیل در اضافه

اثر تیمارها بتر   نشان داده شده است. 2دوره در جدول کل 

 های عملکرد معنادار نبود.  کدا  از فراسنجه هیچ

 در جیتره  استید پروپیونیتک   افتزودن  گزار  شده است که

استید   االً. احتمت شتود  متی باعث کتاهش ماتر   توراک    

ثیر أهتای گوشتتی تحتت تت     پروپیونیک اشتها را در جوجته 

ثیر بر مرکز سیری به أدهد، زیرا اسید پروپیونیک با ت قرارمی

محققتان دیگتر نیتز     [.6]انجامد  کاهش مار   وراک می

 شده با اسید آلی های تغذیه در گروه کاهش مار   وراک

یر مابت ثأها، ت بر ال  این گزار  [.18]را گزار  کردند 

. [15] شده استت اسیدهای آلی بر مار   وراک گزار  

 تتتی پژوهشتتتگران گتتتزار  کردنتتتد کتتته همچنتتتین، بر

 1] داری نداشتاثیر معنأها بر مار   وراک ت کننده اسیدی

 وترکیت   جیره،   وراکی  و  ، پرنده [. تفاو  در سن2و

جیره، نوع و غلظت استید متورد استتفاده،     گنجایش بافری

استید، ضتری  یونیزاستیون استید، وزن      گریتزی    آبدش

که  استی عواملمولکولی و سا تار شیمیایی اسید از جمله 

 گتذارد  اسیدهای آلی اثر متی  مار های حاصل از  بر یافته

[14.] 

ی بتر  معنتادار  های جیره اثر کننده اسیدیدر پژوهش حاضر 

پژوهشتگران دیگتر   افزایش وزن بدن نداشت که بتا نتتاین   

[ 2و 1]بر تتی محققتتان دیگتتر اگرچتته  ،[6]معابقتتت دارد 

 علتت اثتر ضتدمیکروبی    گزار  کردند که اسیدهای آلی به

 .های گوشتی شتد  ، باعث بهبود افزایش وزن در جوجه ود

ستعح استید   نتوع و  ت لت ممکن استت بته ع   ها این تفاو 

 وراک و سعح دهندة  تشکیلشده در جیره، اجزای  استفاده

در پژوهش  .[12] شدبا موجود در جیرة غذایی مواد مغذی

نیتز  ها بتر ضتری  تبتدیل  توراک      کننده اثر اسیدیحاضر 

هتا معابقتت    . این نتاین با نتاین دیگتر آزمتایش  دار نبود امعن

گزار  کردنتد پرنتدگان    اما بر ی پژوهشگران [،13دارد ]

هتای  توراکی، ضتری  تبتدیل      کننتده  شده با اسیدی تغذیه

[. 9و  2، 1] اشتند وراک بهتری در مقایسه با گروه شاهد د

اثربودن استفاده از اسید آلی را وابسته به شترایط   بیمحققان 

که یی ها جوجهها اظهار داشتند که  آن[. 11] محیعی دانستند

شوند و در شرایط بهداشتتی    وبی با مواد سالم تغذیه می به

 هایشوند، به استفاده از اسید پرور  داده می کمترو تراکم 

دهنتتد. در  نمتتینشتتان پاستتا مابتتت  در جیتترة غتتذاییآلتتی 

سب  کاهش متمایل  ها کننده ، افزودن اسیدیحاضر پژوهش

به معناداری از نظر ماتر   توراک در دورة پایتانی شتد     

(06/0p= اما ،)ثیر سویی بر وزن بدن، افزایش وزن روزانه أت

. این واقعیت ممکن استت  و ضری  تبدیل  وراک نداشت

 [.2ارتباط داشته باشتد ]  ذیپذیری مواد مغ بهبود گوار  با

تراکم اجرا  از آنجا که این پژوهش در محیط بهداشتی و کم

بهبتود  داری بتر   اثیر معنت أهتا تت   کننتده  استفاده از اسیدی ،شد

استتتتفاده از شتتتاید  .عملکتتترد نداشتتتت هتتتای شتتتا  

محیط معمولی و با تراکم زیتاد پرنتده در    ها در کننده اسیدی

از  .تتری داشتته باشتد     عملکردی مناسنتاین  ،واحد سعح

شده در این آزمایش  از آنجا که سعوح استفاده طر  دیگر،

 شتاهد گونه اثر منفی بر عملکرد در مقایسته بتا گتروه     هیچ

ممکن است با افزایش سعح استید متورد استتفاده     ،نداشت

 .[11و  2] بتوان نتاین بهتری کس  کرد
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 ( وزن زنده )نسبتی ازهای بدن  و اندام الشه نسبی های آزمايشی بر وزن اثر جیره .3جدول 

 تیمار
 )درصد( های بدن اندا  

 طحال بورس معده پیش جگر قل  الشهبازده 

 098/0 08/0 39/0 19/2 63/0 9/58 شاهد

 12/0 09/0 40/0 24/2 60/0 1/63 گلوباسید

 15/0 09/0 42/0 29/2 62/0 9/59 ک  گرین

 11/0 10/0 47/0 33/2 68/0 8/66 ک  گرین گلوباسید+

SEM 49/2 06/0 19/0 03/0 02/0 01/0 

P-value 2517/0 9185/0 9899/0 0984/0 9606/0 2036/0 

 

 (درصد) پذيری مواد مغذی های آزمايشی بر گوارش اثر جیره .4جدول 

 مادة آلی چربی  ا  پروتئین  ا  مادة  شک تیمار

 c7/50 c1/56 9/39 b9/56 شاهد

 b7/58 b5/60 1/42 a1/64 گلوباسید

 ab9/60 bc4/59 5/61 a1/65 ک  گرین

 a5/64 a3/66 2/54 a7/68 ک  گرین گلوباسید+

SEM 65/1 36/2 64/6 36/2 

P-value 015/0 010/0 242/0 014/0 

a-c  ،است  داراغیرمشابه معنحروف  با ها میانگینتفاوت در هر ستون(۰۵/۰ ≥p .) 

 

الشته در جتدول      اوصیاهای آزمایشی بر  اثر جیره

هتای  توراکی بتر     ه کنند اسیدیاثر نشان داده شده است.  3

نبتود. از   دار اهای دا لی بدن معن های الشه و اندا  فراسنجه

ها اثری بر عملکترد   کننده آنجا که در آزمایش حاضر اسیدی

ها بتر  اوصتیا     کننده ها نداشت، عد  تأثیر اسیدی پرنده

هتای   نبود. این نتاین را آزمایشالشة پرندگان دور از انتظار 

[. افتزایش یتا کتاهش وزن    2قبلی نیز تأییتد کترده استت ]   

ای  های دا لی بدن مال قل  و جگر ممکن است نشتانه  اندا 

های شیمیایی مختلف باشتد.   ها یا پاسا از مسمومیت، بیماری

هتای   هتای دا لتی و فراستنجه    در پژوهش حاضر، وزن اندا 

نظتر   ترتیت ، بته   قرارنگرفتت. بتدین  الشه تحت تأثیر تیمارها 

ها  ها بدون هیچ اثر سوئی بر این اندا  کننده رسد که اسیدی می

ایتن نتتاین بتا    شتود.   های گوشتی استفاده می در جیرة جوجه

 [.2] معابقت داردنیز  محققان دیگرنتاین 

پذیری مواد مغذی در  های آزمایشی بر گوار  اثر جیره

شتود،   گونه که مشاهده متی  ارائه شده است. همان 4جدول 

هتتای  تتوراکی در جیتتره، باعتتث  کننتتده استتتفاده از استتیدی

 شک،  ةپذیری ماد گوار  در (p<05/0داری ) معنا افزایش

ولتتی بتتر   (،p<05/0) آلتتی شتتد  ةپتتروتئین  تتا  و متتاد 

اثتری نداشتت. در همتین بتاره     پذیری چربی  تا    گوار 

بته جیترة   افتزودن استید ستیتریک     گزار  شده است کته 

 شتک، پتروتئین    ةمتاد  پذیری های گوشتی، گوار  وجهج
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در تحقیقی ثابت شد کته   [.5] یابد می ا  و فیبر  ا  بهبود 

مواد هضمی و در نتیجه  pHکردن  وراک به کاهش  اسیدی

معده و افزایش فعالیت پاستین در معتده    ةکاهش نرخ تخلی

 ةبتا استیدیت   هورود کیموس معتد  ،. از طر  دیگرانجامد می

و در  لوزالمعتده ه دوازدهه موج  تحریک ترشحا  ب زیاد

نتیجتته افتتزایش ترشتتح تریاستتین، کیموتریاستتین و ستتایر  

پتذیری   بته افتزایش گتوار     ،در نهایت شد.آمینوپاتیدازها 

استتتفاده از  ،. همچنتتینانجامیتتد  ایلئتتومی پتتروتئین متتی  

زا  هتای بیمتاری   بتاکتری تعداد ها باعث کاهش  کننده اسیدی

ابت میکروبی بتا میزبتان بتر ستر متواد      این موضوع رق .شد

را افتزایش  و در نتیجه جذب مواد مغتذی  را کاهش مغذی 

 [.12]دهد  می

بتادی و جمعیتت    های آزمایشی بتر تیتتر آنتتی    اثر جیره

)فر  فعال و فر  اساور(  کلستریدیو  پرفرنژنسهای  باکتری

نشتان   5دستگاه گتوار  در جتدول    های الکتوباسیلوسو 

 و هتای  توراکی گلوباستید    کننتده  استیدی داده شده است. 

بتر تیتتر    اثتری هتا،   مخلوط آنهمچنین  تنهایی، به ک  گرین

کلستریدیو  پرفرنتژنس و  های  جمعیت باکتری و بادی آنتی
استفاده . بر  ال  پژوهش حاضر، نداشت ها الکتوباسیلوس

بیستمو  ستیترا  باعتث کتاهش      درصد 02/0یا  01/0از 

کلونیزاستیون  نتیجته کتاهش    دستگاه گوار ، در جراحا 

ه است شد شاهد ةکلستریدیو  پرفرنژنس در مقایسه با جیر

فورما ،  درصد پتاسیم دی 45/0همچنین، استفاده از  [.23]

شتد و  التهاب و عفونتت روده   باعث کاهش مرگ ناشی از

روده  تهتی در  کلستتریدیو  پرفرنتژنس  هتای   تعداد بتاکتری 

استید  استتفاده از   ،ینهمچنت  .داری کاهش یافت اطور معن به

رو   بته  کلستتریدیو  پرفرنتژنس  فرمیک باعث مهار رشد 

کوچتک   ةکه در رود گزار  شده است [.16تنی شد ] برون

های  وراکی،  کننده شده با اسیدی های گوشتی تغذیه جوجه

 ،همچنتتین[. 17]افتتزایش یافتتت  هتتا الکتوباستتیلوس تعتتداد

هتای   نکوچک بلتدرچی  ةگزار  کردند که در رود محققان

هتای  توراکی، شتمار      کننتده  شده با استیدی  ژاپنی تغذیه

کتاهش   ها، اشریشیاکلی و کلستتریدیو  پرفرنتژنس   فر  کلی

شتده در جیتره، شترایط و     یافت. سعح و نوع اسید استفاده

بر  برداری احتماالً همچنین محل نمونه ،رشد باکتری ةمرحل

یگتر  محققتان د [. 10گتذارد ]  ثیر متی أبودن نتاین تت  متفاو 

گزار  کردند که استفاده از اسیدهای آلتی باعتث کتاهش    

ویتژه ایتن    شود که به میی موجود در روده ها باکتریتعداد 

، شریشتتیاکلیهتای حستتاس بته استید ماننتد ا     اثتر در گونته  

از آنجتا کته در    [.8] شتود  دیده متی  کمایلوباکترو  سالمونال

هتا باعتث کتاهش     کننتده  پژوهش حاضر استفاده از استیدی 

تری مضتتتر کلستتتتریدیو  پرفرنتتتژنس و افتتتزایش   بتتتاک

بیشتر  ة مقادیرشاید استفاد، شده استن  ها الکتوباسیلوسهای

هتا،   آن تتر  یا استتفاده طتوالنی متد      ها هکنند از این اسیدی

 التهاب و عفونتهای گوشتی مبتال به  جوجه  اوص در به

 .به همراه داشته باشدنتاین بهتری روده، 

بر علیه بیماری بادی  ی بر عیار آنتیتیمارهای آزمایشاثر 

 1/0افزودن  ای (. در معالعه5جدول نبود )دار  امعن نیوکاسل

هتای گوشتتی ستب      جوجته  ةدرصد فورمایستین بته جیتر   

ایتن   کته احتمتاالً   شدعلیه نیوکاسل  بادی آنتیافزایش عیار 

 بتا هتای ایمنتی    سازی سلول دلیل تحریک یا فعال افزایش به

 ةانتداز  گزار  شتده استت کته    [.20] بوده استاسید آلی 

در تیمارهتای دارای  فابریستیوس  بورس غدة های  فولیکول

[. در 6ر بتود ] تت  اسید سیتریک نسبت به گروه شاهد بتزرگ 

بادی علیه نیوکاسل در تیمارهتای   عیار آنتی ،پژوهش حاضر

احتمتاالً  بتود.  نها، نسبت به شاهد باالتر  کننده دارای اسیدی

  ةجیتر مواد مغذی ترکی  دهنده و  کیلتفاو  در اجزای تش

شتده،   هتای  توراکی استتفاده    پایه، نتوع و ستعح افزودنتی   

بهداشتتتی، روز و هتتای پرنتتده و شتترایط محیعتتی  ویژگتتی

سب  وجود ا گیری و مد  زمان بعد از واکسیناسیون   ون

  .[12ها شده است ]  تال  با سایر آزمایش
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 ايلئوم میکروبی جمعیت( و log2 HIبادی نیوكاسل ) نتیآتیتر های آزمايشی بر  اثر جیره .5جدول 

 تیمار
 ها کلستریدیو 

 )فر  فعال(

 ها   کلستریدیو

 )فر  اساور(
 بادی نیوکاسل سرمی آنتی تیتر ها الکتوباسیلوس

 00/2 46/6 73/6 15/8 شاهد

 50/2 61/7 79/5 04/7 گلوباسید

 12/2 54/7 45/6 27/7 ک  گرین

 12/3 53/6 16/6 85/6 ک  گرین گلوباسید+

SEM 76/0 040/1 37/1 55/0 

P-value 6526/0 9339/0 8865/0 5057/0 

 

ی گلوباستتید و هتتا کننتتده استتیدیمخلتتوط از آنجتتا کتته 

ستب    کتم پرنتده،   تراکمبا در محیط بهداشتی و  ک  گرین

پتذیری متواد مغتذی و کتاهش متمایتل بته        بهبود گتوار  

ه بتا تیمتار بتدون    در مار   توراک در مقایست   داری معنا

بتاالتر   مقتادیر استتفاده از  کننده شتد، ممکتن استت     اسیدی

ها در واحدهای پترور  بتزرگ کته محیعتی      کننده اسیدی

پذیری  دلیل بهبود گوار  به، است تر غیربهداشتی و پرتراکم

های گوشتتی   مواد مغذی، نتاین عملکردی بهتری در جوجه

 .همراه داشته باشد به
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Abstract 

The effect of two types of dietary acidifier- Globacid® and Greencab®- and their mixtures on growth 

performance, carcass characteristics, nutrient digestibilities and intestinal microflora in broilers were 

studied by using 128 one-day old Cobb 500 broiler chickens of either sex, four treatments and four 

replicates of eight chicks in each in a completely randomized disign. The experimental treatments 

consisted of a basal diet, diet containing basal diet + 0.085% Globacid®, diet containing basal diet + 

0.035% Greencab® and diet containing basal diet + mixture of 0.085% Globacid® and 0.035% Greencab®. 

The effect of treatments on growth performance, carcass characteristics and intestinal microflora was not 

significant and the higher digestibility of dry matter, organic matter and crude protein in comparison to 

control diet was seen in treatment containing the mixture of Globacid® and Greencan® acidifiers. 

According to the results of this study, the dietary mixture of Globacid® and Greencan® acidifiers can be 

useful in broilers by improving dry matter, organic matter and crude protein digestibilities and decreasing 

feed intake trend. 

Keywords: broilers, dietary acidifier, growth performance, microflora, nutrient digestibilities. 
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